
Zmluva o pripojení
uzatvorená podfa ust. § 43 a nasl. zák. č. 610/2003 Z.Z. o elektronických komunikáciách w zneni neskorších predpisov 
(rfatcj len •'Zmluva” ) medzi T

ST - c  1 str.

PODNIK
Evidenčné číslo zm luvy.

□bdiodné treno Slovák Toiokom, a.s.
Sililo /  adresa Karadžičova 10, SZ5 13 Bratislava
Zapísaný Obchodný register □Krcsnóha súdu Bratislava 1, oddlol Sa, vložka číslo 2001ŕB
ICO 35 7B3 463 | DIC | 2020273093 | IC pre DPH | SK2020Z73B93
Zastúpený B iightpoIntSIovakia, s.r.o., ao sídlom Logistický aroái 

W cslpolnt 02, Lozorno, IČO; 35S731S7
Kód predajcu; 01.NZ.STUCHLY.5TUCHLY.PETER Kód llaäva: C0020

ÚČASTNIK - PRÁVNICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno / näzcv □bcc ZItavany
Sídlo 1 miesto podnikania Športová 22B/S, 951 97 Zitavany
Register, čIsIo zápisu podnikateľa | .
ICO 1 370694S1 1 OIC j 1 IC pre DPH |
Zastúpený {1 Juraj Obert

(tfalej len 'Účastník")

ADRESA ZASIELANIA LISTÍN*
Obchodná mEno alebo názov Oboc Zlbivany
Ulica, súp. či clo Športová 22B/S Obec Žltnvany

’ pre pripady, ak Účastník nosúhlasl s Elektronickou laktúrau a požiada o domčovanle faktúr v papierovej Icume

ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA
PoLkytovania faktúr v elektronickej forme apristupnenlm na webovBj stránke www.t-moblle.sk Ano
Zasielanie na emailovú adresu | Nie | Nalllika£n6 ólsla -

SIWl KARTA
Tclolónno čisto gD2aEQ3ia SIM karta ŕ. |j 0942102400003063662
Dátum aktiváde 2D. októbra 2011 Zúčtovacie obdobie Od; B. dňa mesiaca vrátano | Oo: 7. dňa mesiaca vrátane
' '̂ Jná telefónna služba G SM1UMTS Pfagram služieb Podnlkalol 90 ŇÉW

..,»TIV0VANÉ SLUŽBY
✓ CUP
✓ CUR
y  Povolonlo medzinárodných hovorov 

^  Nezvorojnonle v  zozname úíastnikov^^

/  Roaming
Služba; Euro Roamlng 

/  Voľné m inúty
Biznis balík: Štandardné m inúty 

/  Dátové služby  
Akcia; Nezáujem 
Služba: Internet v  moblia 1(ID

y  Jazyk účtu 
Jaxyk: 5J 

/  MIMS
/  Notit, SfUIS 0 vystavení faktúry

/  llo tlf. SMS 0 splatnosti faktúry 
y  Notlf. SMS 0 úhrade faktúry 
/  Kontrola dát v  EU 

Lim it: SO 
NoUnkácia: 00%

Puzn.:
Z) ÚdaJc Úíastníka a telelónne číslo priradené k danej SiU karle nel^udú zverejnené v zozname účastníkov Podniku, v teieľónncm zozname účastníkov poskyiovanom pcskylcvatclam uniueczólnDj služby alctio poskytovanom zo 
strany Inej OMby a zverejnené v rámd inforniDČnej služby.

MOBILNÝ TELEFÓN
1 Typ mobilného lElelňnu; 1 Nokia C2_01 11 Výrobné číslo (IMEl): 1 350075043723424 |

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU; Vyhlasujem, že som sa zoznárull/a sa Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej 
mobilnej telefónnej siete spoloínosU Slovák Telekom, a.s. (ďalej aj len "Všeobecné podmienky"), s Dsobltnýml podmienkami služteh, ak lc±i Podnik vydal pre služtiy, Wcré požadujem aktŕvovať (ďalej len "osobitné 
podmienky") a Cenníkom služieb spoločnosti Slovák Telekom, a.s. (ďalej aj ten “Cenník"), ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tejlo Zmluvy zaväzujem dodräavaf. Svojim podpisom poh/ndzujem (i) prevzatie Všeobecných 
podmienok, osobitných podmienok. Cenníka a vyššie ipednkovanej SIM karty, (R) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve špecifikované služby Podniku (ďalej aj len "Služby"), (111) že sa zaväzujem riadne a včas 
plniť všetJ^ povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok a osobitných podmienok, najmä riadne a včas platiť cenu za aktivádu a poskytovanie Služieb, (iv) že v prípade, ak 
som ako lllčsslnlk prešiel z uživanla služby Easy na uživanie paslpaidovýdi služieb Podniku s ponechaním si 5IIU1 karty a teierónneho čistá, disponujem SIIV) kartou s prideleným teiefônným číslom tak ako Je bližšie 
špecifikovaná v tabuike podľa tejto Zmluvy, ktorá mí bola odovzdaná Podnikom v rámd poskytovania služby Easy. Súhlasím s poskytovaním faktúry v elektranickej forme podľa Podmienok pre predkladanie vyúčtovania 
pcskytnutýdi elektronických komunikačných služieb v elektronickej fo m is - Elektronická faktúra (ďalej len .Podmienky"), s kíorými som sa oboznámil a svojim podpisom potvndzujem Ich prevzatie,a záraveň a súhlasím 
s poskytovaním Eieklronickej faktúry spristupenim na webovej stránke vwiŕw.t-mobiie.sk; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik záraveň zasiela Elektronickú faktúru na mnau určenú e-maiiovú adresu, a že 
v prípade poskytovania Elektronickej faktúry mi nebude zo strany Podniku zasíeianá písomne vyhotovená faktúra.

MIESTO POSICYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: ÍVliesbm poskytovania Služieb je územie EfovenskeJ republiky podľa špedfikárie □bsiafmutej vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená 
Cenníkom. Zmluva sa uzah/ára na neurčitý čas.

Zmluvné strany sa zárovefi dohodli, ie  ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom razsahu ruší platnosť a účinnosť Zmluvy o pripojení - Služba internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vyššie špedfikavanej SIM karte 
medzí zmluvnými stranami d ň a ..................................

ľ ade, ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špedfikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy a pripcjení, zmluvné strany sa týmto zároveň dohodil, že
V .iná  zmluva o pripojení (v zneni vSetkých jej dodatkov) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom pôvodnej zmluvy o pripojení však nezanikajú nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy 
D pripojení, ktoré zostávajú zachované aj po Je] zániku (najmä právo Podniku na úhradu Služieb poskytnutýdi Účastníkovi na základe pôvodnej zmluvy o pripojení, ako aj právo Ĺlčastnlka reklamovať správnosť úhrady 
aietia kvalitu poskytovaných Služieb na základe pôvodnej zmluvy o pripojení za podmienok uveder;ýcii v Zákone a Všeobecných podmienkach).

V prípade, ak íjčastnik pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špedrikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o pripojení, ktorá v  zmysle príslušných právnych predpisov 
zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na zákiade iných právnych skutočností (vrátane skutočnosti uvedených v tejto Zmluve], Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Podnik môže po uzavretí tejto Zrnluvy 
odovzdať Účastníkovi do užívania rovnakú SIM kartu vyššie špecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefúnnym číslom, ktoré Účastník užíva! na základe pôvodnej zmluvy o pripojení.

V prípade, ak k uzavretiu lejto Zmluvy došlo v zmysle zákona č. 1DB/30D0 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (i) formou podomavého predaja alebo (II) na díaíku na základe 
telefonickej objednávky Účastníka, s doručovaním prostredníctvom kuriéra, a teda bez súčasnej prítomnosti Podniku a Účastníka, je Účastník, ktorý Je fy^ckou osobou a ktorý si Siužby podľa tejto Zmluvy neobjednai 
pre účely výkonu svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, oprávnený od tejto Zmiuvy odstúpiť do siedmich pracovných dní od jej uzavretia a to ( i) v  prípade, ak Účastník súčasne využil ponuku Podniku 
na kúpu zľavneného mobilného lolerónu, je povinný tak urobiť výlučne osobne na predajnom mieste Podniku a na príslušnom tlačive Podniku spolu s vrátením kompletného a nepoškodeného mobilného telefónu v 
originálnom balení v súlade s podmienkami uvedenými v Dodatku k Zmluve a spolu so Sll^ kariou, a (II) v prípade, ak Účastník nevyužil ponuku Podniku na kúpu zTavnoného mobilného telefónu, Je oprávnený 
od tejto Zmluvy odstúpiť osobne na ktoromkoľvek predajnom mieste alebo doručením písomného prejavu vôle Účastníka odstúpiť od tejto Zmiuvy na adresu spoiočnosti Siovak Teiekom, a.s., Karsdžičova 1Q, 825 
13 Braíisiava, spolu so SIM kartou. V prípade, ak Účastník využije právo odstúpiť od tejto Zmluvy alebo kúpy zľavneného mobilného teleľónu, ak sa má uplatniť a v súvislosti s touto Zmluvou prešiel z užívania 
služieb Easy na mesačný program služieb podľa tejto Zmluvy, Podnik bude Účastníkovi ďalej vo vzťahu k Silvl karte poskytovať pôvodný program služieb, ktorý využíval na základe pôvodnej Zmluvy o pripojení. 
Odstúpenie od tejío Zmiuvy musí mať písomnú formu.

VYHÍ-ÄSENIE ZÄSTU PCU ÚČASTNIkA  Vylilasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom Účastníka aleba na základe zákona 
alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

, dňa

Slovák Telekom, a.s.
y z a s tú p a n l  ̂

Brightpoint Síovákiä, s.r.o., so sídloj 
areál Westpoínt D2, Lozorno, l(f

oglstický
5079157

Slovák Telekom dôverné ) 2011 Tovi/er

1 0 3 8 7 5 5 9 6 Z 1 12

http://www.t-moblle.sk

